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Szoke Kcizseg k6pviselo testiiletdnek 1412016(XL25.) cinkormiinyzati rendelete

a helyi hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6sr6l szolo 812016.(YLI.26.) dnkorm6nyzati rendelete

m6dosit6s6r6l

A helyi hullad6kgazdflkodrisi kiizszolg{ltatfsr6l szii6 812016.(VII.26.) iinkorm{nyzati
rendelete m6dositdsd16l

Szoke Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilet6nek a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi

CLXXXV. torvdny 88. $ (4) bekezd6s a)-b) 6s d) pontj6ban meghatdrozott felhatalmazis

alapj6n, az Alaptdrv6ny 32. cikk (1) bekezdds a) pond6ban, Magyarorsz6g helyi

onkorm6nyzatairol sz6l6 2011. dvi CLXXXX. torv6ny 13. $ (1) bekezdds 19. pontjaban, a

hullad6kr6l sz6l6 2Ol2.6vi CLXXXV. torvdny 34. $ (8) bekezd6sdben, 35. $-6ban, 39. $ (2)

bekezd6sdben meghat6rozott feladatkordben elj6rva, a kornyezet vddelm6nek 6ltal6nos

szab6lyair6l szolo 1995. 6vi LIII. torv6ny 46. $ (2) bekezdds c) pontj6ban biztositott

v6lemenyez6si jogkrir6ben elj6r6 Baranya Megyei 6nkorm6nyzat, a kornyezet v6delm6nek

6ltal6nos szabiiyatol sz6l6 1995. dvi LIII. torvdny 48. $ (3) bekezd6sdben biztositott

velem6nyezdsi jogkor6ben elj6r6 Baranya Megyei Korm6nyhivatal Kornyezetvedelmi ds

Term6szetvddelmi Fooszt6lya v6lem6ny6nek kikdr6s6vel a kovetkez6ket rendeli el:

1.$

A rendelet 4.$ (2) 6s (3) bekezd6sdt hat6lyon kivtil helyezi'

2.$

A rendelet 6.$ (2) bekezdds utols6 k6t mondat6t hat6lyon kivi.il helyezi.

3$

A rendelet 6.$ (4) bekezd6s hat6lyon kiviil helyezi
4.$

A rendelet 6.5 (5) bekezdes azalibbiram6dosul:

(5) Amennyiben a gazd6lkod6 szervezet ingatlanhaszniio a teleptil6si onkorm6nyzat

kozigazgat6si teri.iletdn szewezett k<izszolg6ltat6st veszi ig6nybe, a kdzszolgiitat6val egyedi

kozszolg6ltatisi szerzod6st koteles k6tni, amely alapj6n a gazdiikod6 szervezet a koordin6l6

szervnek kozvetleniil kcite le s a kozszolgitltat6s dij 6t me gfi zetni.

$

A rendelet 6.$ (6) bekezd6set hat6lyon kiviil helyezi'

6.$

A rendelet 6.$ (7) bekezd6se azalitbbiram6dosul:

Sztineteltethet6 a szolgiitatds ig6nybev6tele - a kdzszolg6ltat6s ig6nybev6telere egdsz

6vben kotelezett ingatlanhasznillo szitmira - a bejelentestol sz6mitott legfeljebb 1 ev

idotartamra, ha a t6rol6ed6nyt egyediil haszniio, ir6sbeli kozszolg6ltatdsi szeruod6ssel

rendelkezo ingatlanhas znitl6 ket napt6ri h6napndl hosszabb ideig az ingatlant nem

haszntija,6s az iiresed6s v6rhat6 idotartam6t - legk6sobb a sziineteltetds megkezd6s6t

nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy e-mail formSj5ban)- bejelenti aKozszolg6ltat6nak' A

bejelent6s megtetel6re csak a Kozszolgtitat6val szerzoddses viszonyban 6116, vagy a

me ghatalmazottj a j o go sult'

Az ingatlan tov6bbi lakatlans6ga eset6n a sztineteltetesre vonatkoz6 ig6nybejelentds -
g nappal a sztineteltetes lej6rta elott, ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, lev6l vagy

e-mail form6j6ban) - megismdtelheto'
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Az ut6lag benyrijtott k6relmeket a kozszolgfitat6 visszamen6legesen nem

6rvdnyesitheti.

A bejelentdsben foglaltak val6s6gtartalm6t a Kozszolgiltat6 ellen6rizni jogosult. A
sztineteltetds jogszenitlen ig6nybev6tele esetdn a Kdzszolgiitato jogosult a

sztineteltet6st visszavonni, a kozszolgiitat6si dijat p6tl6lagosan krszdml|ztatni, tov6bb6

kdltsdgeit 6rv6nyesiteni, kiv6ve, ha a sziineteltetds jogszeni ig6nybevdtele igazol6sra

keriil.
Ha az ingatlan a szi.ineteltet6si id6tartamlejilrta elott rijb6l lakott6 v6lik, annak tdny6t

a Kozszolg6ltat6val szerzodott f6l, vagy meghatalmazottla kdteles legal6bb 3 nappal

kor6bban a Kozszolgriltat6nak ir6sban adott nyilatkozattal (faxon, levdl vagy e-mail
form5j 6ban) bej elenteni.

7.$

A rendelet 8.$ (2) bekezd6s d.), f.), es g.) pontjait hat6lyon kiviil helyezi.

8.$

A rendelet 9.$. c.) pontj6ban levo ,,1. sz. mell6klet szerinti" szciveget hat6lyon kiviil helyezi.

e.$

A rendelet 10.$ (1) 6s (a) bekezddst hat6lyon kiviil helyezi.

10.$

A rendelet 1 0.$ (7) bekezd6se az alilbbtam6dosul:
(7) Amennyiben a hulladdk begyujt6s6re elore nem 16that6 rendkivtili ok miatt az erre kijelolt

napon nem kertilhet sor, akkor a legk<izelebbi sz6llit6si napon viszi el a kozszolgiltato a

felhalmoz6dott hul1ad6kot.

11.$

A rendelet 11.$ (2) bekezd6s6nek m6sodik mondata az alitbbira m6dosul:

A gytijtoed6nyt a sz6llit6s napj6nak 06.00 6rajaig lehet kihelyezni a k<iztertiletre - kiv6ve a

tart6san engeddlyezett elhelyezdst ezen idopont ut6n, illetve a kdsve kihelyezett gyujtoeddny

iiritds6nek 6s a hulladdk elsz6llit6s6nak elmulaszt6sa Kozszolg6ltat6nak nem r6hat6 fel.

12.$

A rendelet 12.$ (2) bekezd6se az alihbiram6dosul:
A gyrijtoed6nyben az irites miatt keletkezelt k6rt a Kozszolgdltat6 csak a neki felr6hat6an

keletkezo k6rt kiiteles megtdriteni.

13.$

A rendelet 14.$ (1) bekezd6sbe l6vo ,,egy" sz6 ,,ketto"-re m6dosu1.

14.$

A rendelet 16.$ (2) bekezdds d.) pontj6t hat6lyon kivtil helyezi.

I 5.$

A rendelet 16.$ (4) 6s (5) bekezdest hat6lyon kiviil helyezi.

16.$

A rendelet 17.$.(2) bekezd6se az alihbira m6dosul:

1. Az Onkormfnyzat a Kozszolg iitatS 6ltal iizemeltetett elkiilonitetten gyrijtott hulladdk
gyrijt6s6re szolgdl6 gyrijtoszigeten elhelyezett hullad6kgytijto eddnyt 6tveszi, 6s a

birtokbav6telt aliLirfls|val igazolja a k6rfeleloss6g egyidejri v6llal6s6val.

17.$

A rendelet 17.$ (5) bekezd6s6t hat6lyon kiviil helyezi.

18.S
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A rendelet 19.$-a hely6be azalilbbi rendelkez6s l6p:

,,A gazdiikod6 szervezet ingatlanhasznSl6 ahdztartdsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k reszet
kepezo elkiilOnitetten gyrijtott hullad6k kezel6s6rol a 31. $ (2) bekezdesdben meghat6rozottak
szerint gondoskodik."

1e.$

A rendelet 20.$-et hat6lyon kivtil helyezi.

20.$

A rendelet 22.5 Q) bekezdds utols6 mondata az althbira m6dosul:

A kifog6s elbir616s6ra a fogyaszt6v6delmi tcirv6ny eloirdsai azirdnyadok.
21.$

A rendelet 22.5 Q) bekezd6sben l6v6 ,,kozszolgitltat6" szoveg koordin6l6 szerv" szovegre
v6ltozik.

22.5

A rendelet 23.$-at hat6lyon kivi.il helyezi.

23.$

E rendelet kihirdetdse napj6t6l hat6lyos.

Szoke, 20 I 6.november 14.

Szentmikl6si Attila
polg6rmester

Ziradek:

Kihirdetve 20 1 6.november 25-6n

dr. Gell6rtn6 dr. Kugler Anna jegyzo

dr. Gell6rtnd dr. Kugler Anna
jegyzo
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